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C_/ šílený lodi let, ve vln sráz

a burácí hromu tesk!

Kde pístavu kyne pokojná hráz,

mne jímá stesk!

Klid zmkilý není touhou mou,

já tvrdou miluji zem;

a bou mi rve plachtu nad hlavou

tak šastna jsem!

ve vichici ftlavbo nádherná

vzhru a dol a v dál!

Jen boj! nech klesnu zhubena,

tak život za žití stál!



J ak andl s?nrti v božském objetí

ty mocn k nebi vznášíš moji duši.

A vkol temná noc, at boue peletí,

ty cestu zíŠ, již ona sotva tuší.

Do dálných dálek couvá hvzdný tlum,

pozemský hluk a nekonena šum,

nic nevnímám než srdce tvého bití:

To orel vzlet: slavn se bude dníti!
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J ak zmlklá harfa byla duse má.

v ní vánek nžný písn neprobudil,

s nípvcv um jen nadarmo se trudil.

Tu spoinula na ní ruka tvá:

A struna, mlelivým vzdorem nmá,

fiod tebou zachvla se v roztoužení,

z ní ^ísn tryskly v náhlém opojení,

jak bystina a firoud, jenž beh nemá.
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\^Jjakým to žárem, ó jakým to žárem

mou duši vzníti/a láska vná!

V mých kehkých žilách váše ky^í varem

a na tvé hrudi jásá nekonená.

iJvé pochodní tea v jednom žáru vzplane:

Dv svíce zraky tvé jsou, do nichž zírám,

dva ohn rty, s nichž polibek mi kane,

a slunce samo na svém srdci svírám.
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Jtjlj hlad neskoji políbení velé,

tvá objetí mne nenasytí víc.

Já chci t mít jak kesan Spasitele

má: tlo Pán v hod mu kyne vstíc.

O božství mé, tak musím tebe míti,

mé lané krvi svojí krev dej píti!

Tvé sladké tlo tak pitisknu k sob,

že utoneš ty ve mn a já v tob.
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\^J kvetoucí louko, sfrraží léto tebe!

O tvái hvzdná, i ty musíš mít?

Ach, líhat t, zná jiné štstí nebe?

Lze f>ání jiné mít než tebe zít?

'Tch oí hloub, z nichž vroucnost lásky aýše,

že pohasne? Pro n by onml

ten kolem kraj, ta skvoucí nebes výše?

Ty že bys zanikl a svt by zstat ml?
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{J ruko krásná, kvte, jenž hudbou dýše,

ten, kóno vedeš, jako {tísní jílyne,

z kamene dotekem tvým ton se ine,

vzduch vkol tebe hudbou chví se tise.

Ty souzvuk šííš, vše svou krášlíš dlaní,

co znetvoily násilí a klam,

a duše zbloudilé dovádíš tam,

kde konec všechnech pochyb jest a £ání.

O sfioi ruko, velitelko tón,

na bdné, roztoužené hrudi mé,

v mír ukonejši jejích cit boje.

Démonická, kéž mého tla v sklonu

se dotkneš, které jako moe ve

a výš se vzdýmá, pojmout slunce svoje.
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J sem ftouhý stín tvj a tys tvrcem mým,

tys koen bytostí mé, mého žití.

j^lá duše v sob jenom tebe cítí,

jsem nástroj tvj, tys vládcem všemocným.

Spoutáno s tebou jest mé celé bytí,

jak otroka, jenž vzhlíží k nohám tvým;

všem jtáním tvým se ráda podrobím,

tvj rozkaz každý mojí touhu sytí.

Však jsem-lí tvá, i ty mj budeš vezdy.

Tyln ftrchneš-li, t znovu získám zase,

mne zaftu, hledat budeš stofiu mou.

A f>okud s sluncem nezhasnou ti hvzdy,

mne {>o svém boku najdeš v každém ase,

svou lásku, £ro tebe a z tebe zrozenou.

16



V ten as, kdy bozi ukryli se svtu,

kdy matní snílci bez myšlénky jasné

na bludné ftouti nezí hvzdy sfiasné,

ty životu jsi mému vytkl metu.

Tou cestou, kterou ty jsi kráel, jíti,

bych nezbloudila, byl mj vel&ý cil.

J\.ad vše, co život v cestu nakuftil,

mne povznášelo štstí k tob zíti.

Jak ve tmách loa dom se vracejíc

k majáku mlhami si cestu razí,

kde pístav kyne za ochrannou hrází,

šla radostn jsem, zraky láskou vzaty,

na adrech víry fclných ruce sfijaty,

vln píbojem a nocí tob vstíc.
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V objet nebe zem zakotvena,

jak zlaté sím fiadší v jeho klín,

od nho svtlo pijímá í stín,

jím háta, sycena i poranna.

A laská ji, a hnv jí cítit dává,

ji laurem vní, sntmi myrtovými,

nebo ji drásá ostny ledovými,

do jeho vle vždy se odevzdává.

Tak v firsou tvých chci jistý úkryt míti,

jen od tebe si svého štstí žádám,

a žehnám bolu, jímž mne navštívíš.

Tys, miláku, kolébkou mého žití,

tys hrob, do nhož svoji nadj vkládám,

až nebem mým se staneš a mne obchvátíš.
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V iz, moe jsem, jež u tvých nohou boui,

dej ohejmout se, zlíbat, sklo se níž!

Za vlnou vlna k tob stouftá blíž,

jak bh jsi zahalený v živl koui.

Tvé tlo, dej, bych schvátit smla blahá!

Ai nic, ni stínu stín nás nedlí!

Já zaplavím t svými fiocely;

jen tebe zím, kam oko moje sahá.

Pohasly ohn, západem jež vzplály,

odešlo slunce, zánou jeho krásu

v niící objetí schvátila noc.

Jílech, a se svty v soumrak vný halí,

a slechu fiej mé žhoucí vášn hlasu,

v mé lásky zcela odevzdej se moc!
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j ak proud var, když kyne ruka boží,

se rozprostírá jemu za podnoží,

tak krev má vstíc ti ve a ze ftroftasti duše

má váše stoupá v rozkaz, tvých tuše.
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jL ys mocný proudí, na behu vrba já.

O vzduj se, vzduj a schvaí mne síla tvá!

Aí lístek Každý ve tvých vlnách sjilývá,

a hrobem mým je tvoje tn sivá!

Kéž lanl bys tak, jak já touhou hynu!

O fiohl tu, jež tak t £íti ždá!

Shroucena v tebe, ve tvé moci stínu,

schvácena tebou ztichne duše má!
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Ji ajemných kouzel j>lna vzchází noc;

v ní všecky mknou obrysy a tvary,

vše petváí se, odkládá háv starý,

sfior každý rovná její smírná moc.

Hor skalnatých se uvoluje tíž

a jako moe v kraj se valí šírý.

Tu jiro{>ast laná rozpíná své víry

a s nebe hvzdy strhuje v svou íš.

Poutníci unavení fioutí dlouhou

druh k druhu tiskneme se v noní tiš.

O chvíle slastná, vykoulená touhou,

kdy ve tvém objetí var krve mé se láme,

zas tla tvého cítím sladkou tíž,

ty ve mn, v tobjá se rozplýváme.
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Cy studánce nám vypravuje háj,

jež tak je vznesena a kouzla filna,

že starce, Který vkroí, její vlna

odívá novým mládím v nový máj.

Hle, z vodjak pozvedá se blaženo

zmlazené tlo v opojení síly,

a novou vášní proniknuto v chvíli,

novéno žitíjitrem zroseno,

tu na sebe, tu na svit kol se dívá,

své £aže rozpíná do jarních niv,

a krpjemi smáí v fioli klasy —

mé srdce, náru tvou když ofcouštívá,

zmlazeno vítá smavý zem div,

od síly záíc tvé a od tvé krásy.
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jri hudby zvucích na t myslit musím,

a h hoe hledím, v oblaku jez mizí,

at na moe a hvzdy, ftec tak cizí,

vidy srdci mému ukazují k tob.

7\.akoli vznešeného fiatit zkusím,

vše vzpomínky mé k tob vede zj>t.

verš básn, na luin jarní kvt —
tak s krásou krása sestrami jsou sob.
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J_ áhne vzpomínkou

fiíse tvá. O, když s ji zfcíval,

ve klín hlavu mou

bral s a v oi se mn díval.

Tžký noci dech

vní znavenou mé skrán laská.

Stesk na duši leh:

zemru, pílišná je moje láska!

Jyíáš tak rád i mne?

O té ftísn teskné tóny!

Z dáli zaražené

zní a ztrácejí se zvony.

v chrámu temnotách

zfivy stoupají a dým...

v srdce mého fcráh

firoudí smutek tokem slzavým.

25



I ak s sluncem když se rozžehnala zem,

ve smšném letu firchá v bounou noc,

své nahé tlo mrazm dává v moc,

nad letních vdk ztrátou truchlíc nm,

a hloub a hloub se v zimní stíny noí,

až náhle ten, fied nímž unikla v dál,

v svou rznou náru fioznovu ji jal,

a novou k choti svému láskou hoi,

šla jsem, vyhnanství v žalu nekoneném,

odjasné tváe tvé ve svta fioušt,

životem, který fiozbyl ftro mne ceny,

nemajíc touhy jiné než fio klidu vném.

Až vkroil s ty v trnité cesty houš,

a zrak mj žas, jak sluncem oslepený.
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j ak láskou zemelých ivé, ruku v ruce,

— jich tla na vzaty vonným s-plynou žárem,

tak spoíváme, omámeni jarem,

rozkoší sytí j>o rozluky muce.

vysoko na nebesích v hvzdném shluku

hodiny míjejí v bouném toku,

jich lesklá stofia kmitá se nám v oku,

však nedoslechnem z takých dálek zvuku.

A dnové minulí, jež srdce v stesku

strávilo, v duši te se uvolují

a zvolna zapadají v skrytu hloubi

jak slzy zlata ve svém matném lesku

by kanuly do temna skalních slují

firy od nás, vná láska jež te snoubí.
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j ak tžký život bez tebe mi byl!

A hle, jak lekce fied námi tea stoupá,

jak mí, jejž kejklí na své dlani houpá,

s ím zápolila jsem dív ze všech sil.

Jak nžná bublina ted taní v kmitu

a fiece fievná jako démant sám;

ó kéž se z rukou nevysmekne nám

to blaho rajské, filné slunce tpytu!
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Ji y staré tóny mám tah ráda,

z nich vn vzpomínek mn vane:

O zašlá smutná, krásná doba,

stíbrolesk moe, bzuící lada,

života shon a vecne snem,

a nebem obklopeni

my oba,

jimž s licí slza štstí kane.

Jak dív tvj polibek

je sladký; sladší nežli byl.

Tvá nadj a tvj stesk, cos v duši procítil,

co s sebou odnes vk,

fiocel zadržených žár,

neskojené touhy var,

božská síla vná,

láska nekonená,

mne schvacuje jak blesk,

mne mdlobou oblévá,

jak luna blostná

s hor sfilývá do nížin,

dálného slunce lesk,

jejž stlumil noci stín.



J\.dys dávno mladou láskou zmámeni

ve stinné hbitova jsme zašli loubí,

lide se betanem zimostráz se snoubí

a z hrob stouftá vné mlení.

Tu vrba vážná, nachýlená v kout,

stín chladivý nám v horké tváe stlala,

života vášni, která v dál nás hnala,

na svatých místech dala spoinout.

Z daleké fiouti vracíme se zfit,

na hrobech zapadlých hledáme zas

kíž otc snících v husté zeleni.

Svým štstím jisti klidn zíme v svt.

Zde ulehneme, až náš projde as,

druh s druhem, navždy v jedno spojeni.
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J. am, kde se fiorost horských svah níží,

záivý motýl jío kovinách tká,

kde v trouchni vk jbramení se eka,

my stanuli jsme s Štstí svého tíží.

Jak žhoucí, rukou mistra uvolnný

kov slunce {troudem na nás sfilývá,

nám údy zlata záplavou oblívá

a v žilách krev nám rudým varem finí.

JVln zdálo se, že na výšinách tam

s pírody živly v svazku tajemném

§lá nesmrtelná vné lásky zoe,

zatím co my, firach vetchý, smysl klam,

jenž rozpadá se hodin úderem,

sestupujeme do údolí hoe.
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ky pradávných vk perlí se a kane

clo našich, mladých, roztoužených hrudí

krev ambrosijská; z divotvorné rudi

zjasnný život vzdouvá se a plane:

Láska a touha, rozkoš, plá a smích,

hoj, kletby padlých, vítzící síly

tch, ped námi kdo z toho zdroje pili

jak my, kvt jara v bujných kadeích.

A nevidíme ani, v denní vav boje,

jak asu krpj každá s duše nám

ubírá zaru a jim nasycena

jak znova vrací se v tajemné zdroje,

aby Pro píštích Pokolení tam

opojné hody byla pipravena.
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Tuto knihu peložii

V7aJ;m?r Fáeí,

vypravil

V. H. Brunner

a vytiskla knihtiskárna

J. Skal áha a sfiol. v Praze

pro nakladatele

Fr. Borového v Praze

1919
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